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Stone Legend Грил Мастер

10 Вкусни рецепти со 
Stone Legend Грил Мастер

ПЕЧЕЊЕТО 
НИКОГАШ 
НЕ БИЛО 
ПОЛЕСНО
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Пред кратко време, се роди легендарната 
линија на производи за готвење. Stone Legend 
линијата од Делимано. 

Ништо не се лепи благодарение на 
облогата со Вистински камен

Користете го и на керамички или шпорети 
на индукција

Потпечете на рингла и потоа ставете го да 
се крчка во рерна

Подгответе крцкава правоаголна пица со 
автентичен вкус 

Идеален за послужување

Претворете го секој шпорет во скара на 
затворено

www.delimano.com.mk/delimano-stone-legend-grill-master-tava
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Дел од оваа линија се и голем број на најпродавани производи, но повеќе за нив во друга прилика. Сега, да ви 

го претставиме Stone Legend Грил Мастер!                                                                                                                   

Оваа неверојатна тава за печење ќе го претвори секој шпорет во скара, а е исто така, одлична и за печење во рерна! Почувствувајте ја 
атмосферата на подготвување скара во вашата кујна, на шпорет или во рерна. Со  Stone Legend Грил Мастер тавата сè е возможно:
Stone Legend е комбинација од: челик и камен! Таа е цврста, долготрајна и соодветна за сите видови на шпорети, вклучувајќи ги и оние на 
индукција! Исто така, може да се користи и во рерна!   

Подолу за вас подготвивме одлични рецепти за печење како и корисни совети и трикови со помош на кои ќе подготвите вкусни и здрави 
рецепти!        

Совети и трикови за печење
1. Извадете го месото од фрижидер 20 минути пред готвење за да достигне собна температура. Замрзнатото месо не се пече подеднакво. 

2. Не го оставајте месото на собна температура подолго од 1 час. Во тој случај може да дојде до голем раст на бактериите, а и месото 
нема да биде веќе свежо. Доколку имате потреба да одмрзнете месото, оставте го преку ноќ или преку ден во обичен фрижидер.   

3. Не додавајте сол во месото додека се готви, затоа што солта ќе го исуши.  

4. Не го боцкајте месото со вилушка или чепкалка. Така месото ќе биде посуво и нема да биде сочно. Парчињата месо вадете ги и 
превртувајте ги со шпатула или поширока лажица.  

5. Почекајте на месото да се направи кора пред да го тргнете од оган или да го превртите на другата страна. Доколку се обидете да го 
поткренете месото пред да се потпече, можно е да се залепи.   

inductionoVEn

230°c
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6. Печете го пилешкото врз индиректна топлина. Доколку го ставите месото на онаа страна од тавата која не е на директен оган, тогаш тоа 
ќе се пече полека и подеднакво и нема да изгори.    

7. Проверете дали месото е готово со помош на прстот. Недопечен стек е мек и сунѓерест, средно печениот кога ќе го притиснете се враќа 
малку назад кога ќе се притисне, додека попечениот е поцврст на допир. 
8. Не го препекувајте. Подобро е да не го допечете стекот отколку да го препечете. Доколку не ви се допаѓа можете повторно да го 
ставите на тавата и да го допечете. 
9. Оставете го на страна. Откако ќе го тргнете стекот од скара, почекајте барем 5 минути пред да го сечете. На овој начин соковите 

од месото ќе се впијат во самото месо.

ДАЛИ ЗНАЕВТЕ?
Најважно за одлични резултати во печењето, особено ако месото е во преден план, е МАРИНАДАТА - комбинацијата 
од вистинските состојки, нивниот сооднос и начинот на подготовка! 

1. Постојат многу рецепти за маринада, но најважно е што во секој од нив ги има овие 3 главни состојки: 

Оцет / Киселина Масло Зачини

Вино, оцет, лимон, пиво и јогурт ги 
прават месото и морската храна 
помеки и сочни. Тие на рибата, исто 
така, и даваат поспецифичен вкус. 

Поскрај маслото, тука спаѓа и 
кокосовото млеко. Тие ја прават 
маринираната храна сочна и не 
дозволуваат да се залепи за тавата.  

Лукот, кората од лимон, чили 
пиперчињата и тревките навлегуваат 
во месото и му даваат поубав вкус. 
Зачинете со она што е по ваш вкус, од 
песто до желе од пиперки. 

2. Пред да го маринирате, најдобро е месото да го исечете на помали парчиња. 
3. Маринирањето трае најмалку 30 минути. Најдобро е да го оставите што е можно подолго за вкусовите убаво да навлезат во месото. 
4. Доколку го маринирате јунешкото во текот на целата ноќ, тоа ќе биде многу меко. 
5. Доколку премногу го маринирате пилешкото, може да го изгуби вкусот.  
6. Колку е доволно? - Околу 2 чаши маринада за секој килограм месо. Подгответе доволно маринада за целосно да го потопите месото.    
7. Секогаш маринирајте го месото во фрижидер. 
8. Последните 10 минути печете го месото на посилно за да добиете покрцкава кора и посебен вкус.



5



6

СОДРЖИНА
СОВетИ И трИКОВИ За Печење  3

ДалИ ЗНаеВте?     4

ПреДјаДења     7
• Фокача со домати и моцарела  8
• Ќофтиња на италијански начин со 
• пекорино и пармезан   9

ГлаВНО јаДење СО МеСО   10
• Кременадли со сенф и копар         11
• Пилешки раженчиња на скара  12

ГлаВНО јаДење СО рИба   13
• Лосос на скара со лимон, босилек путер 14
• Раженчиња од морски плодови на скара 15

ГлаВНО јаДење СО ЗелеНчуК    16
• Раженчиња со тиквички и  пекорино         17
• Модар патлиџан на скара со маслиново 
• масло, лук, магдонос и фета сирење   18

ДеСертИ        19
• Бротчиња од банани      20
• Јагоди на скара со сорбе од лимончело   21

ПОГлеДНете ГИ ОСтаНатИте ПрОИЗВОДИ 
ОД Stone Legend лИНИјата     22



7

Задоволете ги и најгладните 
гости и подгответе интересни 
предјадења – Само ставете 
ги состојките на Stone Legend 
Грил Мастер тавата, послужете 
малку салата и гостите ќе 
бидат задоволни, а вие ќе се 
фокусирате на главното јадење.

ПРЕДЈАДЕЊА
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ФОКАЧА ОД ДОМАТИ И МОЦАРЕЛА
СОСтОјКИ: 
•	 2 фокачи или друг вид на бел леб  
•	 Песто од босилек (готово или домашно)
•	 Парчиња моцарела      
•	 5 домати, исечкани на дебели ленти
•	 Сол и бибер по вкус    
•	 Малку ладно цедено маслиново масло
•	 Оцет балсамико

ПОДГОтОВКа:
Исечете го лебот на пола. Нанесете го пестото на двете половини во подебел 
слој. Наредете ги парчињата моцарела и додадете ги доматите. Наросете 
сол и бибер по вкус. Попрскајте со маслиново масло и со малку балсамико. 
Печете 6-8 минути или додека да се растопи сирењето. Послужете ја топла 
со маринирани маслинки. 

СОВЕТ
За покрцкава кора, фокачата ставете ја во загреана рерна на 200 °C и 
печете уште неколку минути! 
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СОСтОјКИ: 
•	 500гр мелено јунешко месо   •  3/4 шолја лебни трошки
•	 250гр мелено свинско месо •  2 матени јајца
•	 1/3 шолја рендан пармезан •  1/3 шолја рендано пекорино 
•	 2 чешниња лук, мелени •   2 супени лажици сечкан магдонос
•	 Мелен црн бибер              •   1/4 лажичка буковец 
•	 Маслиново масло  •   Сол

ПОДГОтОВКа:
Во длабок сад убаво помешајте ги јунешкото месо, свинското месо, лебните 
трошки, јајцата, пармезанот, пекориното, лукот, магдоносот и буковецот.  
Од смесата направете топчиња со дијаметар од околу 3,5-4 см. Зачинете  
ги топчињата со сол и бибер. Премачкајте ги со маслиново масло, ставете 
ги на Stone Legend Грил Мастер тавата и печете ги околу 8 минути, по 2 на 
секоја страна. Оставете ги на страна 5 минути. 

Ќофтиња на италијански 
начин со пекорино и 
пармезан

СОВЕТ
Послужете ги директно на Stone Legend Грил мастер тавата со маринара сос 
(или доматно пире со зачини)! 
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Време е да се покажете! Со овие рецепти, ќе видите дека постојат 
многу јадења кои можете да ги подготвите на скара од ражничи, 
крилца и ќебапчиња. 

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ СО МЕСО
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СОСтОјКИ: 
•	 големи свински кременадли
•	 ¼ шолја бел оцет
•	 ¼ шолја сок од лимон
•	 1 супена лажица ладно цедено маслиново масло
•	 2 супени лажици сенф
•	 1 чешне лук, мелено
•	 2 супени лажици сув копар
•	 2 супени лажици свеж магдонос, исечкан
•	 1 супена лажица кафеав шеќер

ПОДГОтОВКа:
Исчистете ги кременадлите од масните наслаги. Во кеса помешајте го 
оцетот, сокот од лимон, маслиновото масло, сенфот, лукот, копарот и 
магдоносот. Додадете ги кременадлите и маринирајте ги во фрижидер 
2-4 часа. Печете на Грил Мастер тавата. Послужете со салата или ориз и 
зеленчук. 

СВИНСКИ КРЕМЕНАДЛИ СО 
СЕНФ И КОПАР

СОВЕТ
Послужете со свежа салата или крцкави кришки леб кои претходно сте ги 
потпекле на Грил Мастер тавата. 
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ПИЛЕШКИ РАЖЕНЧИЊА НА СКАРА
СОСтОјКИ: 
•	 3 лимони, посочни
•	 3 чешниња лук, мелени
•	 4 супени лажици сув копар
•	 1кг пилешки гради, без коски и без кожа, исечени на парчиња со иста 

големина. 
•	 1 кромид, крупно сечкан
•	 1 црвена пиперка, без семки, исечена на покрупни парчиња
•	 16-20 мали шампињони, без дршки
•	 2 мали тиквички, исечкани на кругови
•	 3 супени лажици маслиново масло
•	 Сол
•	 Црн бибер

ПОДГОтОВКа:
Подгответе ја маринадата од сокот од лимон, маслиновото масло, лукот, 
тревките, 1/2 лажичка сол и 1/2 лажичка бибер. На стапчињата за 
раженчиња редете ги наизменично парчињата месо и парчињата зеленчук.
Ставете ги раженчињата во садот заедно со маринадата и премачкајте 
ги убаво. Покријте го садот и оставете ги да се маринираат во текот на 
ноќта. Печете ги на Stone Legend Грил Мастер тавата, повремено вртејќи ги 
раженчињата, околу 15-20 минути.

СОВЕТ
Послужете со различни видови на зеленчук на скара подготвен истовремено 
на Грил Мастер тавата. 
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Подгответе превкусна морска храна 
која ќе ги задоволи и најспецифичните 
вкусови на љубителите на риба. 

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ СО РИБА
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ЛОСОС НА СКАРА СО ЛИМОН, 
БОСИЛЕК И ПУТЕР
СОСтОјКИ: 
•	 4 филети од лосос
•	 1 лажичка црвен пипер
•	 1 лажичка шеќер
•	 ½ шолја путер
•	 1 супена лажица мелен босилек
•	 1 супена лажица сок од лимон 
•	 1 супена лажица мелен млад кромид 

ПОДГОтОВКа:
Ставете ги филетите од лосос на Stone Legend Грил Мастер тавата и наросете 
со црвен пипер и шеќер. Печете ги 6-8 минути. Во мал сад изматете го 
путерот со босилекот, сокот од лимон и младиот кромид. Нанесете поголема 
количина од овој сос врз филетите. 

СОВЕТ
Послужете со зеленчук на пареа. 
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РАЖЕНЧИЊА ОД МОРСКИ 
ПЛОДОВИ НА СКАРА
СОСтОјКИ: 
•	 750гр филети од бела риба, исечени на коцки
•	 8 мали морски ракчиња, излупени
•	 8 школки (по желба)
•	 8 шампињони 
•	 8 мали шери домати
•	 1 зелена бабура, исечена на парчиња
•	 1 црвена бабура, исечена на парчиња 
•	 2 супени лажици ладно цедено маслиново масло 
•	 1/3 лажичка чили во прав 
•	 1 супена лажица ситно сечкани свежи или суви тревки
•	 3 лажички сок од лимон 

ПОДГОтОВКа:
Измешајте ги маслиновото масло, тревките и сокот од лимон во плитка 
чинија. Додадете ги морските состојки и маринирајте ги еден час, повремено 
превртувајќи ги. Наредете ја морската храна, доматите и бабурите на 
стапчињата за раженчиња кои претходно сте ги потопиле во вода. Ставете ги 
раженчињата на Stone Legend Грил Мастер тавата и печете ги околу 4-5 минути. 

СОВЕТ
Ова јадење е идеално во комбинација со сос од лук и магдонос: 4 чешниња 
лук, 4 гранчиња магдонос, 4 супени лажици маслиново масло. Истолчете ги 
сите состојки заедно за да добиете сос. 
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Подготвувањето на оброци на 
скара не е само за љубителите 
на месо. Зеленчукот е, исто 
така, многу вкусен кога е 
подготвен на овој начин. 

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ СО ЗЕЛЕНЧУК
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РАЖЕНЧИЊА СО 
ТИКВИЧКИ И ПЕКОРИНО
СОСтОјКИ: 
•	 1 лажичка чили во прав 
•	 една рака нане, ситно сечкано
•	 кора и сок од 1 лимон
•	 2 супени лажици ладно цедено маслиново масло
•	 2 тиквички, исечени на кругови со дебелина од 1см 
•	 225 гр пекорино сирење, исечено на коцки

ПОДГОтОВКа:
Помешајте го чилито, половина од нането, кората и сокот од лимон, 
маслото, тиквичките и сирењето. Оставете ги да се маринираат 30 
минути. На стапчињата за раженчиња наредете ги тиквичките и сирењето 
(количината на состојките е за 8 раженчиња). Печете ги 7-8 минути, на 
пола време превртете ги и прелијте ги со остатокот од маринадата. 
Наросете со остатокот од нането. 

СОВЕТ
ако користите дрвени стапчиња, потопете ги во вода 20 минути пред 
печењето. 
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Модар патлиџан на скара 
со маслиново масло, лук, 
магдонос и фета сирење
СОСтОјКИ: 
•	 4 модри патлиџани   •  1-2 чешниња лук
•	 една рака листови магдонос, сечкани    •  5-6 супени лажици ладно  

          цедено маслиново масло
•	 малку морска сол и црн бибер                •  150гр фета сирење
•	 кришки лимон, за послужување

ПОДГОтОВКа:
Засечете ги модрите патлиџани околу рачката само преку кората; потоа 
направете 4 плитки пресеци на иста раздалеченост, по должина на 
патлиџаните. Печете ги околу 20 минути, вртејќи ги на секои 5-7 минути додека 
убаво да се испечат, а кората да биде прегорена. Излупете ја кората. Исечете 
ги модрите патлиџани на пола по должина без да ги исечете низ рачките и 
внимателно разделете ги. Измешајте ги лукот и магдоносот со маслиновото 
масло и со лажица прелијте ги модрите патлиџани со овој сос. Зачинете со 
сол (не многу затоа што сирењето е доста солено) и бибер, и најгоре ставете 
од фета сирењето. Попрскајте ги со сок од лимон, послужете ги топли или на 
собна температура.  

СОВЕТ
Доколку не сте љубител на модар патлиџан, можете да го замените со 
тиквици. 
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Дојдовме до супер - финалето 
на подготовка на храна 
на скара - десерти! Ќе се 
изненадите колку е вкусен 
десертот кога е печен на 
Stone Legend Грил Мастер 
тавата. Овие два рецепти се 
“јаготката на шлагот“. 

ДЕСЕРТИ



БРОТЧИЊА ОД БАНАНА
СОСтОјКИ: 
•	 4 нелупени банани со средна големина
•	 4 лажички чоколадни капки (парчиња чоколадо)
•	 4 1/4 шолји крупно сечкани ореви

ПОДГОтОВКа:
Исечете ја лушпата на бананата по нејзина должина во длабочина од 
околу 1см, оставајќи по 1см простор на двата краја. Отворете ја лушпата 
пошироко да формирате џеб кој ќе го наполните со чоколадните капки и 
оревите. Stone Legend Грил Мастер тавата ставете ја во загреана рерна на 
200°C и печете 5-10 минути или додека чоколадото да се стопи.  

СОВЕТ
Послужете со сладолед од ванила или пак јадете го со лажица директно од 
лушпата. 
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Јагоди на скара со 
сорбе од лимончело
СОСтОјКИ: 
•	 2 шолји шеќер cups
•	 2 шолји вода
•	 1 супена лажица рендана кора од лимон 
•	 1 ½ шолја сок од лимон
•	 2 супени лажици лимончело
•	 1 кг јагоди
•	 1 шолја шеќер во прав 

ПОДГОтОВКа:
Во касерола со средна големина, помешајте ги шеќерот и водата. Откако ќе 
зоврие, мешајте додека шеќерот убаво да се растопи. Додадете ја кората од 
лимон, сокот од лимон и лимончелото. Покријте ја касеролата и почекајте 
да се олади. Потоа, ставете ја смесата во замрзнувачот 8-24 часа. Наредете 
ги јагодите на стапчиња за раженчиња, оставајќи 5 см простор помеѓу 
нив.  Извалкајте ги јагодите во шеќер во прав. Раженчињата наредете ги 
на Stone Legend Грил Мастер тавата и печете на средна топлина. Печете 
околу 6 минути, повремено вртејќи ги за да ги загреете подеднакво од сите 
страни. Послужете ги јагодите со подготвеното сорбе. 

СОВЕТ
Сорбето можете да го подготвите во апаратот за сладолед и нема да мора 
да го подготвите толку време претходно.  
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ПОВЕЌЕ ПРОИЗВОДИ ОД STONE LEGEND ЛИНИЈАТА:

Дознајте повеќе на
www.delimano.com.mk

Stone Legend лонец за готвење и печење 24 см

Одговара на Лонецот за готвење и печење.

Stone Legend Капак за варење и цедење 24 см

Готвиме. Славиме. Секоj ден.

www.delimano.com.mk/delimano-stone-legend-kapak-za-varenje-cedenje
www.delimano.com.mk/delimano-stone-legend-lonec-gotvenje-pecenje
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Stone Legend Мултинаменска тава 28см

Stone Legend Капак за во рерна  28см
Stone Legend тава за пржење 24см и / или 
Stone Legend тава за пржење 28см

Stone Legend Грил Мастер тава

www.delimano.com.mk/stone-legend-multinamenska-tava
www.delimano.com.mk/delimano-stone-legend-grill-master-tava
www.delimano.com.mk/stone-legend-tava-przenje
http://www.delimano.com.mk/delimano-stone-legend-oven-safe-kapak
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